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Vagy miért nem érdemel említést a magyar és összehasonlító nyelv
tudomány munkásai közül más, mint Budenz József és Vámbéry Armin; 
az archaeologia művelői közül más, mint Pulszky és fia, Henszelmarm, 
Ipolyi, Hampel. Ez a »Pulszky und Sohn« majd úgy hangzik, mint 
»Goldstein und Sohn«, »Eisenstein et C°«. De melyik fia? Mert 
Ágost a jogbölcseletet miveli, Károly főként műtörténettel foglalkozik, 
Garibaldi a gyakorlati mérnöki pályán dolgozik. Valószínűleg ez, noha 
archaeologiai fölfedezéseket még nem tett, de legalább ásatásokat, mint 
mérnök, már vezetett. Aztán a történelmet, mely a magyar nyelvtudo
mány és magyar irodalomtörténet mellett leggazdagabb, Thaly Kálmánon 
és Fraknói Vilmoson kivűl csak Marczáli Henrik és Acsády Ignácz 
képviseli-e ? Tisztelet és becsület mindakettőnek, nem tagadjuk sem 
tehetségüket, sem érdemüket; de nincsenek-e a mai történészek díszes 
sorából többen, kik a magyar nemzet viharos életének, sajátos nemzeti 
intézményeinek, szenvedélyes és vitézi jellemének megértésére és festésére 
számbavehető erővel bírnának ? Csak Marczáli és Acsády ? Hol maradt 
Szilágyi Sándor, kinek munkássága az utolsó huszonöt esztendő alatt 
egész könyvtár, hatása egy egész új nemzedék; hol maradt Pauler Gyula, 
kinek mélyreható nyomozása és felfogása oly általánosan elismert; hol 
maradt Károlyi Árpád, Ballagi Aladár, Thallőczy Lajos, Bunyitay 
Vincze, Gsánki Dezső', Fejérpataky László, Márki Sándor, hogy másokat 
ne emlegessünk. Különös, hogy Silberstein eszébe annyi érdemes történet
tudós közül csak a Marczáli és Acsády neve jut. 

Sőt különös az is, hogy fordított irodalom czimén nem azt ismer
teti, a mit mi a világirodalomból átültettünk : hanem azt, a mit a mi 
remekeink közül németre fordítottak. Pedig a mai magyar irodalom 
kiegészítéseként arról kellene szólnia, hogy a magyar szellem az európai 
szellemmel milyen érintkezésben áll, hogy mely nagy költők és tudósok 
nyertek nálunk honosítási jogot. Mert nemcsak Heine Henrik fordításával 
dicsekedhetünk: de Shakspere, Byron, Tennyson, Burns, Longellow, 
Moliére, Hugo Victor, Calderon, Moreto, Dante, Göthe, hogy hosszú név
sorozatot ne adjunk, egészben vagy részben épp az utolsó század-negyed 
alatt lőn a magyar irodalom közkincse. Fényes és csattanós bizonysága, 
hogy e megifjodott nemzet a mily szívósan ragaszkodik a maga hagyo
mányaihoz és diadalmasan fejleszti azokat tovább, ép oly készségesen 
hajol meg az európai _ eszme-áramlatok előtt, hódol meg a külföldi nagy 
költők és nagy tudósok szellemének. 

A ki a mai magyar irodalmat hiven és tárgyiasan akarja meg
ismerni, az hiában fordul a Silberstein czikkéhez. 

CZAKÓ ZSIGMOND ÉLETE ÉS MŰVEI. 
(Irta Dózsa József. Kolozsvár, 1893. 119 1.) 

(*) A boldogtalan fiatal költő már megrázó sorsánál fogva fölkelti 
a mély érdeklődést. A kinek nevét Arany és Petőfi megzengték, a kinek 
végzetét korának legjobbjai elsiratták, nem lehet igazabb érdem nélkül: 
ez a legelső benyomás, melyet a kutatóra tesz. Már akár irói tehetsége, 
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akár erkölcsi értéke, akár szomorú vége: de van benne valami, a mi 
mindég vonz és vonzani fog, a mig a költészet és élet tragédiái iránt 
az ember kebléből a fogékonyság ki nem vesz. Ez az oka, hogy újabban 
ismételve behatólag foglalkoznak Czakóval: Abafi Lajos szinműveit 
bocsátotta közre, Ferenczy József életét írta meg, Bérezik Árpád lélek
tani és széptudományi jellemzését rajzolta; Dózsa József pedig, a nagy-
enyedi főiskola ifjú tanára, egész pályáját és működését foglalta újra össze. 

Mert Dózsa munkája csakugyan inkább az eddigi anyag lelkiisme
retes összefoglalása, mint az iró teljes képének önálló művészi megalko
tása. Ám igy is megvan a maga becse, mert csak a Ferenczy és Bérezik 
dolgozatának megjelenése óta is a napi sajtóban sok érdekes apróság 
került róla forgalomba, mely vagy életéhez szolgáltat adalékot, vagy 
lelkére vet egy-egy megvilágító sugárt. Uj életírója mindezt nagyobb 
részint összeszedte és művébe beolvasztotta; sőt maga is megszerzi 
Herepei Károlynak, Czakó iskolatársának szóbeli közléseiből, még inkább 
a Bethlen-főiskola könyvtárának egyik kéziratából. Ez a kézirat Czakó 
szomorú-játékának, a János lovagnak másolata. Nem tudni, hogyan került 
oda, azt sem tudni, ki készítette; mert az irása három kézre vall; tulaj
donosa talán előbb Turcsányi Imre volt, később Réthy József; de két
ségtelennek látszik, a darab személyei után, a játszó színészek neveinek 
bejegyzéséből, hogy valami színtársulat birtokát képezte. Bár a szöveg-
nem teljes, mert az előadás számára sok ki van belőle húzva, sok össze
vonva és elhagyva; de eme megrövidített alakjában is igen figyelemre 
méltó, mert a Ferenczy-féle kiadás sok hibás, döczögő jambusát, sok 
balul mellőzött sorát, sok értelmetlen helyét ki lehet segítségével javí
tani és pótolni; a mint Dózsa párhuzamos idézetekkel igazolja is. 

Annyi bizonyos, hogy Czakó műveinek új közrebocsátása alkalmá
val ez a másolat János lovag szövegének megállapításában lényeges hasz
not teend, miért a költő kiadásának mellőzni nem szabad. Ha általa nyer 
a darab értelmességében, a költő szelleme a maga hűségében, — ez az ifjú 
Dózsának érdeme lesz. Mint szorgalmas kutató csakugyan buzdítást 
érdemel. Ismeri a Czakó-irodalmat egészen, mert annak minden számba
vehető forrásából merít: de az alkotás szerkezeti törvényei iránt még 
nem mutat helyes érzéket. 

Czakó Zsigmond életét külön vázolja meg, aztán darabjait külön 
taglalja; a mi egyedül akkor lenne nemcsak kívánatos, de szükséges is, 
ha a költő annyi, évről-évre összehalmozódó és műfajilag hasonló mun
kával bírna, hogy e miatt az örökös ismétlés veszedelme állna elő; 
akkor természetesen a fölrészelés, a csoportosítás, a beosztás elve érvé
nyesülhet, annak kell érvényesülnie. Mert különben az életiró vagy ugyan
azon hangfutamokat járja mindég, a mivel magának árt, vagy a költő 
műfajilag egyező termékeiből hagyogat el, a mivel ennek kifejtett erejét 
kevesbíti meg. Ha azonban mindössze néhány műről, annak méltatásáról 
van szó, akkor kétségtelenül az egységes elbeszélés, a műveknek az élet
rajz keretébe való beillesztése és feldolgozása az elengedhetetlen szabály. 
A ki az anyagon uralkodik, annak természetéhez alkalmazkodik; ki 
mindég, minden anyagot, akár az egységes fejlesztés, akár a külön cso-
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portositás elve szerint akar kezelni: az lehet iskola-mester, a ki az elmé
leten görcsös ragaszkodással csügg, de nem alkotó író, nem művész, 
a ki tárgyának szervezetéből vonja le a szerkezeti törvényt. A Czakó 
pályája rajzolásában az egységes elbeszélést kellett volna az Írónak 
követnie, az irodalmi fejtegetést az élet keretébe foglalnia: de éppen ez 
egységesítés és beillesztés iránt hiányzik még a kellő érzéke. Czakóról 
úgy beszél, mintha költészete egjretlen oázis volna a magyar irodalom roppant 
sivatagában; sem korába be nem illeszti, sem kortársaival össze nem veti, 
sem a drámai irányok áramlatában helyét ki nem jelöli; a mi lényeges 
befolyással van arra is, hogy a költőnek meghasonlását magával és viszo
nyaival, mint psychologiai problémát, nem oldja meg biztos kézzel. 
Aztán a helyett, hogy a Czakó alkotó és jellemző erejéről, nyelvéről és 
verseléséről szólna, az egyes darabok részletes ismertetésében külön 
elaprózva tárgyalja az egyes jellemeket, külön elaprózva tünteti föl a 
költő jó és rósz tulajdonságait, minek következtében előadása néhol száraz, 
néhol ismétlődő. Ám mindennek ellenére szívesen ismerjük el, hogy 
essay-je tanulságos és tartalmas; hogy Dózsa egy nemesen nyilatkozó 
vonást hoz magával az irodalomba: azt a becsületességet, mely az írói 
hivatást a lelkiismeretes kutatás és az erkölcsi kötelesség erős érzetével és 
szorgalmával egyesíti. Ma, mikor a felszinesség, a léhaság vagy könnyel
műség annyiszor nyegléskedik : kétszeresen örülünk oly kezdőnek, ki a 
komoly feladatnak komoly férfiassággal törekszik megfelelni. Kitűnő pél
dányok tanulmányozása, a saját tehetségének izmosodása, bizonyosan föl
ébreszti benne is az érzéket az alkotás törvényei iránt és akkor nemcsak 
becses anyagot: de becses művet is adand. 




